
 

PREGÃO ELETRÔNICO DLO.00008

ESCLARECIMENTO 

Vimos através desta solicitar o arquivo
ESPECIFICAÇÃO DE-SMART
valor estimado da contratação, pois o edital pede:

7.1.3 Da Habilitação relativa à Qualificação Econômico

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da 
realização deste Pregão, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquid
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), bem como Capital 
Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante 
no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do 
valor estimado para a contratação; 

RESPOSTA CEPEL: Segue
encontra-se também disponibilizado

Conforme previsto no artigo
orçamento deve ser sigiloso
agente de licitação divulgá
conveniente. 

Desta forma, visando a 
mercado, o CEPEL não 
suas licitações 
 
Juarez Marcelo de Souza
Pregoeiro 
Departamento de Logística
 
 
  

 

PREGÃO ELETRÔNICO DLO.00008 .2020 

ESCLARECIMENTO VIDROS MART GLASS 

Vimos através desta solicitar o arquivo: ANEXO VII  
SMART-ARQ-A0-025. Solicitamos também nos informar qual o 
atação, pois o edital pede: 

7.1.3 Da Habilitação relativa à Qualificação Econômico-Financeira

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da 
realização deste Pregão, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquid
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), bem como Capital 
Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, 
no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do 

imado para a contratação;    

Segue em anexo o arquivo solicitado. Informo
disponibilizado no site de licitações do Banco

artigo 29 do Regulamento de Licitações e Contratos
sigiloso até a fase de homologação da licitação,

divulgá-lo, anteriormente, na fase de negociação,

 maior competitividade entre os licitantes
 divulga os valores orçados ou balizadores

Souza 

Logística e Operações - DLO 

 

 

 - DESENHOS DE 
Solicitamos também nos informar qual o 

Financeira  

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social anterior ao da 
realização deste Pregão, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez 
Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), bem como Capital 

Passivo Circulante) de, 
no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do 

Informo ainda que o mesmo 
Banco do Brasil.  

Contratos do CEPEL, o 
licitação, permitindo-se ao 

negociação, se assim entender 

licitantes e o melhor preço do 
balizadores para os objetos de 


